
 

 

ΑΟΞΡΟΑΡΛΑ ΑΟΞ Ξ ΟΠΑΙΘΙΞ ΗΡ 6ης ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗΡ 

ΗΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ 
 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ηελ 16ην ηνπ κελόο Λαρηίοσ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Οαραζκεσή θαη ώξα 

13:00΄, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3132/12-3-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ Λ. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Μπξηδάθε Ξαληειή, σο Ξξόεδξν,  

2. Φαξνθόπν Ξαληειή, σο Αληηπξόεδξν, απόληα, 

3. Ξεηξίηζε-Κνπξάλη Αηθαηεξίλε, απνύζα, αλαπιεξνύκελε από ηελ θ. Γεκνπιά Διηζζάβεη-Διέλε, 

4. Γάην Γεώξγην-Αιθηβηάδε, απόληα, αλαπιεξνύκελν από ηνλ θ. Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδα, 

5. Αγγειάθε-Ιπθνύξε Αλαζηαζία,  

6. Καδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απόληα, 

7. Εέππνπ-Φαξιαύηε Διέλε, απνύζα, σο κέιε,  

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απόθαζε επί ησλ 

θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ.  

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κνύηζηνο 

Γεώξγηνο.  

Ν Ξξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

 

ΘΕΛΑ  6Ξ Η.Δ. 

Ανάθεζη ζηο δικηγόρο Ρηθάκη Ανηώνιο δικαζηικής σπόθεζης ηοσ Δήμοσ. 

 

Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξόεδξνο είπε: 

Κε ηε κε αξηζκ. θαηαρ. ΑΘ142/1-2-2016 αίηεζε ηνπ Γήκνπ καο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 

Αζελώλ θαηά ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ θαη ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο, 

δεηνύκε, κεηαμύ άιισλ, ηελ αθύξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 18333/Φ610/24.11.2015 Απόθαζεο ηεο ΔΔΤΤ κε ζέκα: 

«Φνξήγεζε ζηελ Δηαηξεία «VODAFONE ΞΑΛΑΦΝΛ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Τειεπηθνηλσληώλ» Άδεηαο 

Θαηαζθεπήο Θεξαίαο Σηαζκνύ Μεξάο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Λ. 4070/2012 ζηε ζέζε ΛΔΝ ΧΥΦΗΘΝ 2 

(1101838)» ΑΓΑ: 7ΜΨ7639-6ΨΒ, θαη ηεο α.π. 7787/01-10-2015 Έγθξηζεο Δγθαηάζηαζεο Γνκηθώλ Θαηαζθεπώλ 

ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο ΑΓΑ: ΧΒ47Ψ6Υ-Ε60. Κε ηελ πξώηε πξνζβαιιόκελε πξάμε ρνξεγήζεθε άδεηα 

ζηελ Δηαηξεία «VODAFONE ΞΑΛΑΦΝΛ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Τειεπηθνηλσληώλ» γηα ηελ θαηαζθεπή 

Θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο (Θεξαίαο Σηαζκνύ Μεξάο), ζύκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Λ. 4070/2012 ζηε ζέζε 

             

 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΜΑΠΗΕΑ ΡΞ ΔΘΑΔΘΙΣΞ 
ΔΗΛΞΡ ΦΘΚΞΘΕΗΡ – ΥΣΤΘΙΞΣ ΑΔΑ:   

ΓΠΑΦΕΘΞ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ 66/16-3-2018 
Λαραθωνοδρόμοσ 95 Αριθμ. – τρον. – Απόθαζης 

ΥΣΤΘΙΞ, .Ι. 154 52 Αριθμ. Ορωη.: 3695/22-3-2018 

ηηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6ΛΩΞΩΗ8-ΟΡΙ



 

ΛΔΝ ΧΥΦΗΘΝ 2 θαη εηδηθόηεξα ζηελ ηαξάηζα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ Λ. Ξαξίηζε αξ.52. Κε ηε δεύηεξε 

πξνζβαιιόκελε πξάμε εγθξίζεθε εθ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο (ππεξεζία Γόκεζεο) ε εγθαηάζηαζε 

δνκηθώλ θαηαζθεπώλ ηεο θεξαίαο απηήο. Ζ ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο αθύξσζεο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Δθεηείνπ Αζελώλ έρεη νξηζηεί, θαηόπηλ αλαβνιώλ, ηελ 17ε/04/2018.  

Ξξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ε σο άλσ αίηεζε Αθύξσζεο, ζα πξέπεη λα παξαζηεί δηθεγόξνο γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 17εο-04-2018 ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ. Δπίζεο, 

ν ελ ιόγσ δηθεγόξνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ππόκλεκα επί ηεο σο άλσ Αίηεζεο 

Αθύξσζεο.  

Ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο, δεδνκέλνπ όηη ν Γήκνο καο έρεη πξνθαλέο, ηδηαίηεξν 

θαη έληνλν έλλνκν ζπκθέξνλ, δηόηη ε ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ελ ιόγσ θεξαίαο πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 

ησλ δηνηθεηηθώλ καο νξίσλ, ζε πνιύ κηθξή απόζηαζε από νηθίεο, εληόο πεξηνρήο ακηγνύο θαηνηθίαο θαη 

βξίζθεηαη ζε κηθξή απόζηαζε από δύν ζρνιεία ηεο πεξηνρήο καο, θαζώο θαη από δύν παηδηθέο ραξέο, ν δε 

Γήκνο Φηινζέεο - Χπρηθνύ σο ν θπξηόηεξνο θνξέαο εθπξνζώπεζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ έρεη εθ ηνπ 

ιόγνπ ηνύηνπ έληνλν έλλνκν ζπκθέξνλ ζηε λνκηθή ακθηζβήηεζε ησλ πξνζβαιιόκελσλ πξάμεσλ θαη ηε 

ζπλαθόινπζε αμίσζε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, απαηηείηαη ν ρεηξηζκόο απηήο λα γίλεη από δηθεγόξν κε 

εμεηδηθεπκέλεο λνκηθέο γλώζεηο θαη εκπεηξία ζηα ζέκαηα ηνπνζέηεζεο θεξαηώλ.  

Δπεηδή ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε ππόζεζε απηή είλαη ηδηαίηεξεο βαξύηεηαο γηα ην Γήκν καο, θαη 

απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλώζε θαη εκπεηξία, ήδε ν δηθεγόξνο Αληώλεο Σεθάθεο έρεη θαηαζέζεη ηελ σο άλσ 

αίηεζε αθύξσζεο ηνπ Γήκνπ καο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ, ε δε ακνηβή ηνπ σο άλσ 

δηθεγόξνπ γηα ηελ παξάζηαζή ηνπ θαη ηε ζύληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο ζα θαζνξηζηεί από ην Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην.   

Ν ελ ιόγσ Γηθεγόξνο ππέβαιε ζην Γήκν καο έγγξαθε πξνζθνξά κε ηελ νπνία αηηείηαη ακνηβή πνζνύ 

€900,00 πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% πνζό πνπ ππεξβαίλεη ηηο λόκηκεο ακνηβέο όπσο νξίδνληαη ζην θεθάιαην ηεο 

ρξνλνρξέσζεο ζην Ξαξάξηεκα Η’ «Ξίλαθαο ακνηβώλ δηθεγόξσλ γηα παξαζηάζεηο ζηα Γηθαζηήξηα» πνπ 

πξνζαξηάηαη ζην Λ.4194/2013.  

Ξαξαθαιώ ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ζηνλ 

δηθεγόξν θαη λα παξαπέκςνπλ ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνλ νξηζκό ηεο ακνηβήο ηνπ.   

 

Η Ξικονομική Επιηροπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ.2 θαη ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1, πεξ. ηε΄ ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Τν όηη ζην Γήκν δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε κεληαία αληηκηζζία, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΦΜΑ 

Α) Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αληώλην Σεθάθε, θάηνηθν Αζελώλ (Φαξηιάνπ Τξηθνύπε αξ.31) ΑΦΚ 030314294, 

ΓΝΥ Γ’ Αζελώλ, λα παξαζηεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ θαηά ηε 

δηθάζηκν ηεο 17εο/04/2018, θαζώο θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν, θαη λα ζπληάμεη θαη 

θαηαζέζεη ππόκλεκα επί ηεο σο άλσ αίηεζεο αθύξσζεο.  

Β) Ξαξαπέκπεη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ νξηζκό ηεο ακνηβήο ηνπ σο άλσ δηθεγόξνπ.  

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 66/2018 

ΑΔΑ: 6ΛΩΞΩΗ8-ΟΡΙ



 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 
Ξ ΟΠΞΕΔΠΞΡ 

ΟΑΜΕΚΗΡ  ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ 

 

Ακριβές Απόζπαζμα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 6ης Σπλεδξίαζεο ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ  

16ελ Καξηίνπ 2018. 

Υστικό, 22-3-2018 

Ξ ΔΗΛΑΠΤΞΡ 

        Α ΛΕΚΗ 

Δημοσλά Ελιζζάβεη-Ελένη 

Οαπαγεωργίοσ Κεωνίδας 

Αγγελάκη-Κσκούρη Αναζηαζία 

 

      ΟΑΜΕΚΗΡ ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ 

ΑΔΑ: 6ΛΩΞΩΗ8-ΟΡΙ
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